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GABINETE DO GESTOR

ATA DE REGISTRO DE PREçOS No 1sl2o19

o MuNrcÍpro DE AREIA BRANCA, inscrito no CNPJ sob o n,, i3,10ü.t95/000i 0,1,
localizado à Praça Joviniano Freire de Ollveira, s/tlo, Centro, doravante clenominacio Município,
neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, com a
participação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o no
L4.787.72010001-53, considerando o Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL No 16/2019
SRP, para REGISTRO DE PREçOÇ, e a sua respectiva homologação, RESOLVE registrar os
preços das empresas: HIPEX COMERCIO E SERVIçOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o
no 15.292.138/0001-89, estabelecida na Rua Rio Grande,4tS - Loja Bt 49.075-5100 - B,
Siqueira Campos, Aracaju, Sergipe, neste ato representada polo Sr. Antônio Oliveira Santos,
portador do R,G, no 777.942 SSP/SE e do CPF no 312.083.395-91; M & D COMERCIO E
SERVIçOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o no 14.t91,47910001-03, estabelecida na AV.
DESEMBARGADOR MAYNARD, No 1082, LOJA 03, CIRURGIA, ARACAJU/SE, neste ato
representada polo Sr, José Roberto Dlac de Santana, portador do RC 1,723..101 SSP/SE <:

do CPF no 589.430.055-04; MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIçOS LTDA - ME,
inscrita no CNPJ 11.535.478lOOOl-32, estabelecida na Rua Carlos Pereira Dc Melo, No L4l
- Loja B - Conjunto Augusto Franco, Farolandia,49.030-150, Aracaju, Sergipe, neste ato
representada polo Sr. Allan Assis Menezes, portador do RG 1.513.863 SSP/SE e do CPF
no 010.070.745-90. Atendendo as condições previstas no instrumcriti) convocatorio c as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-Se as partes às r,,)rmasi criirstüntc:; crcrs

Leis no tO.52OlO2, no 8.666/93 e alterações, e Decretos no 86412017,.r oo 95ti/2018, e eü
conformidade com as disposições a seguir:

01. DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para aquisição futura e parcelada de
fardamentos para atender às demandas das Secretarias da Prefeitura e clos Fundos Municipais
de Assistência Social e de Saúde, de acordo com as especificações corrstan[es do Edital de
Pregão Presencial no t6/20L9 SRP e seus anexos, e propostas de prcços apresentadas, dp
acordo com o art. 55, XI da Lei no 8.666/93, passando tais docurnentos a fazer parte
integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

02. DO REGIME,.DE EXECUCÃqv O objeto será executado mediante a forma de execução indireta, sob o regime cle empreitada
por preço unitário, nos termos da Lei no 8,666/93.

03. po PRECO E pAS CONprç-ÕES pE PAGAMENTO
Os materiais serão fornecidos pelos preços registrados constantes do Anexo I desia Ata. i

§1o - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,
após atestação do responsável pelo recebimento;
§2o - Para fazer jus ao pagamento, a futura fornecedora deverá apresentar, nota fiscal, com o
respectivo termo de recebimento, atestado pelo setor competente do Município, prova de
regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Certidões de Regularidade
de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas;
§3o - Nenhum pagamento será efetuado ao Adjudicatário enquanto houver pendência.'de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
§5o - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionadb
no caput desta Cláusula, o Indice Nacional de Preços ao Consumidor - ilrjlrC/IBGE,
§6o - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretarnente, decorranr
da execução do objeto, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza,
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94. po REAJUSTE DE PRECOS
Não haverá reajuste de preços durante o período de vigência da ata.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;
§10 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado;
§20 - O adjudicatário obriga-se a repassar ao Município todos os preços e vantagens,
ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes;
§3o - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
§4o - Liberar o adjudicatário do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da
assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados;
§5o - Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidacle de rregociação;
§60 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá llroceder à revogação
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtençÊio da contratação mais
vantajosa;
§7o - E vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art, 65 da Lei no 8.666, de 1993.

05. DA VIGÊNCIA
A vigência da presente Ata de Registro de Preços é de t2 (doze) meses, contados da data de
sua assinatura,

06. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
Os itens, objeto desta licitação, serão entregues nas sedes dos respectivos enles: Secretarias
da Prefeitura e Fundo Municipal de Assistência Social, sendo recebidas por funciorrários do local
destino, de forma parcelada, mediante solicitação e nas quantidades indicadas pelas mesmas,
respectivamente, no horário de expediente, contados a partir da solicitação.
§ 1o - Os materials, quando solicitados, serão fornecidos durante o prazo de vigência
estabelecido, em, no máximo, 02 (dois) dias úteis contados da Orucm dt: I'orrtecitnentu
atestada pelo fornecedor. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o

exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatcirio, considerando-se
perfeitamente realizado o objeto contratual,
§2o - O município não se obriga a adquirir os materiais registrados nesla Ata de Registro de
Preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo promover a aquisição
em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação específica
para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de condições e preços/ o
beneficiário do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da Lei 8.666193.

p7. pA porAçÃo oRCAMENTÁRrA
As despesas oriundas com o pagamento do referido objeto desta licitação correrão à conta dos
recursos orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2019 deste Município e do
Fundo Municipal de Assistência Social, com dotação suficiente, obedecendo à classificação
orçamentária pertinente, estabelecida para o respectivo exercício.

08. pA RESPONSABTLTpApE pAS PARTES
O Município e seu partícipe, durante a vigência desta Ata, compromete-s;c a:
. Designar servidor do Município para proceder ao recebimento dos mateiiais;
r Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos constantes no itern 6;
. Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
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. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preÇos registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
O adjudicatário, durante a vigência desta Ata, compromete-se a:
. Manter, durante toda a vigência da Ata de Reglstro de Preços, as exigências de habilitação
ou condições determinadas no procedimento da licitação que dará origern à mesma, sob pena
de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na forma
prevista;
. Substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especificações
exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema
quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecirriento, c.lu l'orma plerta
e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município;
. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao
Município comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município e/ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município;
r Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de
Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com O l'4unicíprr,, sem prévia
e expressa anuência.
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bern corno i,r

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município,

09. DAS PENALIDADES E MULTAS
Pelo atraso inJustlflcado nos fornecimentos, pela inexecução total au parcial do ob.leto
pactuado, conforme o caso, o Município poderá aplicar ao Adjudicatário as seguintes sanções,
previstas no art, 87 da Lei no 8,666/93, garantida a prévia defesa, sern prejuízo de perda da
garantia prestada:
I - advertência;
II - multa de 0,50/o (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por
cento) sobre o valor do(s) material(is), em decorrência de atraso injustificado na execução dos
fornecimentos;
III - multa de 109/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) material(is), no caso de
inexecução total ou parcial dos mesmos;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. (

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
O registro do adjudicatário será cancelado quando:
I - O adjudicatário descumprir as condições da Ata de Registro de Preço:;;
II - O adjudicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento lrcluivair rrle n() pra/()
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável ;

III - O adjudicatário não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
IV - O adjudicatário sofrer quaisquer das sanções previstas na cláusula anterior, parágrafos IV
eV.
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Parágrafo único - O cancelamento de reglstros nas hipóteses previstas nos jncisos I, Ii e IV
desta cláusula será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assequrado o contraditório
e a ampla defesa.

rr. oo acolaparnluerro 
= 

oa rtsclttzlcÃo
Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lel no 8.666/93, fica designado o Sr. Saulo Mendonça
Oliveira, para acompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Regisfro de Prcços.
§1o - A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade do
fornecimento dos materiais com as normas especificadas, se os procedirnentos sào adequados
para garantir a qualidade desejada.
§20 - A ação da fiscalização não exonera o Adjudicatário de suas responsabilidades
contratu a is.

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto da futura contratação será recebido de acordo com o disposto art.73, II, a e b da Lei

\-. no 8.666/93.

13. DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Areia Branca. Estado de Sergipe, como
único competente para dirimir as questões que porventura surgirenr acerca do presente
instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro,

E, por estarem asslm, justas e acordadas, as partes assinam este instrumento, a fim de que
produza seus efeitos legais.

Areia Branca/SE, 05

TÚ
MUNIC PIO DE AREIA BRANCA

órgão gerenciador Ca ARP
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do Município

de^julho de 2019.

rúrr,,r-Grh

*lklir@ErRELr - EPPHI ME

Fornecedo r Reg istrad o
ALLAN ASSIS MENEZES

Representante Legal

Fornecedor Reg istrado
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS

Representante Legal

f\""tJú^-E- '>* A\ 9-^z^..,-\l
-M & D COMERCIO E SERVIçOS EIRELI - ME

Fornececlor Q.egistrado
JOSÉ ROBERTO DIAS DE SANTANA

Representante Legal

t.
MENEzEs o o"8ts-.1ff'r*n46_rE="rrços L'DA - ME
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ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no t5/2019, celebrada entre o
Município de Areia Branca, e a empresa cuJos preços estão a seguir registrados, por item, em
face da realiza ão do ão Presencial no 1 2019 SRP

COMERCIO E SERV EIRELI - EPP
9_.9914-6780

E@HOTMAIL.COM

FONE FAX:

MAIL: HIPEX.S

IO OLIVEIRA SANTOS

HP

HP 600

QTD. UNIT
(R$)

2:r 50 31 ,69

2.i 50 31,69

52,5t

V. TOTAL
(R$)

74.47 7,501

74.471,50

31.506,00

26.255,OO

5

0

EMPRESA:
5.292.138 oool-89

Rro GRANDE, 415 -
49.O75-51OO - B, STQUET

ERGIPE.AM

CNPJ:

END.:

MARCA

HP

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

misa branca de gola redonda e manga curta
barras (de cor a definir no modelo enviad

para confecção), €ffi malha Piquet 67
lgodão, 33o/o poliéster com silk screen na

costas do brasão do município de areia branca,
e escrito em caixa alta: prefeitura municipal
areia branca - secretaria municipal de saúde
na frente (em modelo a definir na confecção)
de tecldo em 10Oo/o algodão, disponível
tamanhos m e

REPRESENTANTE
LEGAL:

ITEM

11

UNID.

Unid

Unid

misa branca de gola redonda e manga longa
m barras (de cor a definir no modelo enviad

para confecção), êffi malha piquet 670/o

lgodão, 33o/o poliéster com silk screen na
o brasão do município de arei

branca e escrito em caixa alta: prefeitur
municipal de areia branca e na frene (e
modelo a definir na confecção) de tecido e

100o/o algodão, disponível nos tamanhos p, m,
e

s com

Unid

Camisa de gola tipo polo (de cor a defini
uando for enviado para confecção) e manga
urta com barras (de cor a definir no model
nviado para confecção) de tecido em malha

piquet 670/o algodão, 33o/o poliéster, com sil
creen nas costas com o brasão do fund

municipal de saúde e na frente (em modelo
efinir na confecção), disponível nos tamanh

m e

12

Unid74

Camisa de gola tipo Polo (de cor a

uando for enviado para confecção) e manga
urta com barras (de cor a definir no model
nviado para confecção) de tecidos em malha

pv 670/o algodão, 33o/o poliéster, com sil
creen nas costas com o brasão do municipi

areia branca e escrito em caixa altae

defin i

HP 500 52,57

13
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lorida, em tinta plástica, alto relevo
plicação de foil. Confeccionada em tecido

lente ua lid a

EMPRESA: &D ERCIO E SERV OS EIRELI - ME
NE

.MAIL:

refeitura de areia branca - secretari
unicipal de assistência social, disponível n

manhos m e
misa em malha tipo cacharréu 10
liéster, gola redonda, cores, tamanh

p/m/g/gg), com impressão frente e costa

OSÉ ROBERTO DIAS DE SANTANA

HP 2000 62.000,00

2000 34,5 69.100,00

400 34,90 1 3.960,00

FAX: 79 ) 9_êq76-LL7e

D.COMERCIO.sE@HOTMAIt.COM

15

16

77

31,0

ITEM

24

Q-r-

100

Unid

UNlI-
(R$)

105,88

V. TOTAL
(R$)

1 0.588,00

29.427,O
I

0l

6

c

Unid

Unid HP

misa em malha tipo pv com 670/o d
oliéster e 33olo viscose, cor branca e e
res, gola redonda, tamanhos (p/m/glgg)
m impressão frente e costa colorida, e

inta plástica alto relevo e aplicação de foil

ualidade não deformável
emnfeccionada tecido de excele

Unid HP

misa em malha tipo pv e manga longa co
barras (de cor a definir no modelo envia
para coníecção) - 670/o de algodão, e 33olo
poliéster, com silk sreen nas costas com o
brasão do município de areia branca e escrito

alta: prefeitura municipal de areia
branca
m carxa

9L.479 1-03CNPJ:

END.: AYNARD, NO 1082, LOJA
U sE.RURG A

v. DESEMBARGA

UNID MARCA

REPRESENTANTE
LEGAL:

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

MDUnid

Colete tecido oxford, decote redondo, cordã
a cor preta na parte inferior para franzir
íper de jaqueta para fechar o colete, fren
m 2 bolsos e costas reto. Brasão d

município e função exercida em sil
creen/bordado na frente e costas, confor

ficação do cliente. Serigrafado nas costa
ntralizado (brasão do município de areia

branca) e abaixo centralizado - prefeitura de
reia branca - secretaria municipal de saúde-
na frente do lado direito em branco em caixa

alta fiscal de v ilância sanitária
leco branco em tecido microfibra de manga

3/+, gola "v" com 03 bolsos (na parte superio
esquerda e 02 na parte inferior em ambos or

lados direito e esquerdo), e silk screen co
brasão do município de areia branca no bo
esquerdo superior e nas costas e serigrafad

itu ra d e a reia bra ncas costas

75 MD 300 98,09

I

t



ôorel
ESTADO DE SERGIPE

uururcÍpro DE ARErA BRANcA
GABINETE DO GESTOR

Unid26

Jaleco branco em tecido microfibra de manga
longa, gola \\v" com 03 bolsos (na parte
uperior esquerda e 02 na parte inferior em
mbos os lados direito e esquerdo), e sil

n com brasão do município de areia
ranca no bolso esquerdo superior e nas
serigrafado nas costas prefeitura de areia

ranca - secretaria municipal de saúde.
emaman hos:

MD
hort em helanca tipo poliéster com friso na

ateral, com elástico na cintura, com bolso,
manhos m e

Unid27

11.535.478 0001-32
EMPRESA:

CNPJ:

Unid

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

Bolsa em lona para agentes de saúd
confeccionada padronizada em tecido de lo
no 10, 100o/o algodão, na cor amarela a tiracol
regulável na altura. Dimensões de 64cm
altura com a aba aberta3lcm com a
fechada, 20cm de fundo, com foles laterais, 03
ou 04 divisões internas costuras com reforço -
aba do tecido voltada para o interior da
costura, sem apresentar continuidade pla
para evitar enrugamento, debruadas com
cadarço em polipropileno e de can

rredondados, Aba de fechamento: formada
r prolongamento da parte superior com
bras em cadarço polipropileno largura de

50mm. Bolso interno sem lapela, com altura d
4cm e 25mm de fundo, localizado na aba
uperior da bolsa, sob a aba de fechamento.
lça da bolsa com cadarço em polipropileno

regulagem através dos passadores em
mado (resistente e para evitar corte d

lça) e fixado a bolsa com costuras em 'x'
Bolsa com visor para identificação do agente d
campo na parte frontal e com logomarca d
prefeitura'silkada'na aba com a inscri
superior em arco: "secretaria municipal

END.:

ITEM

1

saúde'e inscri o inferior em 'u': 'vi ilânc

REPRESENTANTE
LEGAL:

secretaria municipal de saúde. Tamanhos: p,
m e

MENEZES E ASSIS COM

RUA CARLOS PEREIRA
MELO, No L4l LOJA B

E SERVI LTDA
ONE FAX: 7e)

.MAIL:

MARCA QTD. UN]T
(R$)

MENEZES 2s0 101 , 00

MD 300

200

98,09

54,70

29.427,O

10.940,0

-_u_E
eJ_8e4 19e3

NJUNTO AUGUSTO FRANCO EN ESESEASSISCOM E RCIO@HOTM
FAROLANDIA, 49.030-1

IPE.
L.COM

U E

LLAN ASSIS MENEZES

V. TOTAL
(R$)

25.250,00

7
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2 300

500

400

400

100

150

100

microfibra, 9
lça social fef,n

5o/o

inina, confeccionada em cecid
algodão e 5o/o elastêno, na

preta modelo tradicional, com zíper invisivel
nte, possuindo entretela no cós de 4 cn'l cl

Itura, fechamento do cós com 2 botões co

ço4 QjsponiQLlrdedq pe1g

o

demiol ica e ambiental em saúde'e

Blusa feminina em tecido crepe com lycr
manga curta, confeccionada com tecldo na
branca, Deverá apresentar modelos e amostra
e tecidos que não amassem com facilida

ra avalia o

Unid MENEZES

3

Boné (em cor) confeccionado em brim/sarja,
Regulagem na parte posterior com fechamen
m forma de colchete, em tamanho ajustável

m silk screen na parte da frontal. Na latera
ireita texto solicitado. Conforme model
nvt do

Unid MENEZES

MENEZES4 Unid

5

lça de brim uniforme, feminino, cor t 0
bolsos na frente embutidos e 02 na pa
posterior, Cintura provida de elástlco - tecid
e brim leve tipo tape com 1,60 de largu
mposição 100o/o algodão, tingimen

hidantrene tamanhos F, ffi, g, compatível com
numerações: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,

lça de brim uniforme, masculino, cor, 0
bolsos na frente embutidos e 02 na pa
posterior. Cintura provida de elástico e cordã

,m zíper 779mts - tecido de brim leve ti
pe com 1,60 de largura composição 100

lgodão tingimento hidantrene, tamanhos p,
fr, g, compatível com as numerações: 36, 38,

0 52e5442 5044 46 4B

52e54

Unid MENEZES

MENEZES6 Unid
lça em helanca, tipo poliéster com friso na

lça em tecldo tipo tactel- l00o/u poliéster,
manhos(p/m/glgg), com friso lateral co

lástico e cordão regulador de ajustes n
intura, cores variadas (branco, cinza, preto,

l, vermelho, amarelo e suas variações) um
impressão colorida, em tinta plás

nfeccionada em tecido de excelen

Unid

na ci

ualidade não deformável

lateral lso. M

MENEZES

IVIEN EZESUnid

7

B

banho na cor cobrelprata,
bolsos frontais curvados, sendo o direito
bolso moeda, bolsos postericres esti!
mericano, sendo o direito conr etiqueta d

marca/ com disponibilidade para a
numerações: 36, 38,40,42,44,46, 4U, 50, 5

NS co r a zu aern tare mÍecha enjealça p
scrnobotã comotãob frontaztor r e çãp pe

54

a marca com

\

9

barra invisível

Un id I"1EN EZES 220 14,00

I

F

,00 15,000,00

,76 8,880,00

49,99 19.996,00

49,99 19.996,00

67,07 6.107,00

67,80 10.170,00

13,98 1_ l,.398,00

25.080,00

B
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MENEZES10

Calça social masculina em oxÍord, na cor preta/
duas pregas de cada lado do zípe

possuindo entretela no cós de 4 cm de altura,
seis presilhas para cinto, dois bolsos na

nte e dois bolsos atrás, fechamento do
2 botões, com barra invisír,el,

isponibilidade para as numerações: 36, 38,

Unid

42 44 48 50 52e54

com

1B

MENEZES

Camisa manga curta malha tipo
100o/o poliéster, gola redonda, cores,
(p/m/g/gg), com impressão frenl,e
colorida, em tinta plástica, aito
aplicação de foil. Confeccionada em

Camisa manga longa malha tipo
100o/o poliéster, gola redonda cores,
plmlg/gg), com impressão frente
lorida, em tinta plástica, alto

plicação de foil. Confeccionada em

MENEZESUnid

excelente ualidade não deformável

elente ualidade não deformávei

cacherréu
taman
e costas,

cacha rréu

relevo
tecido d

tamanho
e costa
relevc
tecido d

22

numerações: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 5
54

misa social masculina composto de 33
e 67o/o poliéster aproxirnadan)en

larinho entretela, indeformável, pespontaC
m 5 cm de altura sendo 7 n;ls )ctrrta:;, ç-,31'

so de gra pala em 2 pirnos mang

100

600

500

MENEZES 200

MENEZE 200

IVIENEZES

19

20

27

vata;
punh

tinid

Unid
mpridas, o simples (aitura de b c:m)

pespontado e abotoáveis por 2 botêes em (:a
punho e 1 botão na abertura da ,nanga, bol

altura do peito, lado esquerdo, com "vista
e 2,5cm chapado, reforços(mosqr1g6(s5) nos
ntos, 12 x14 cm (largura x altura) ou de

cordo com o tamanho, sem poi'tinhola,
bordado
,amiseta modelo machão de cor (de cor a

efinir quando for enviado corrfe:çâo), erTt

malha pv 670/o algodão, 33o/o pcitéster com
etalhes em viés nas ffiânrl qs e,, qola

Impressão frontal de listas em sil /. screcJ' na
s (de cor a definir quando for sttviadc, p;rra

o) com brasão do murricípio cle arcia
nca ta hos m e

Colete tecido oxford, decote redcr:do, cordã

Ç:tltÍs-!.[e q'?i

dUn

Unid

I

L_ri a m u etçlpeL !-q_§e uQq_

e

100 105,89

114,00 11.400,00

32,25 19.350,00

34,7 5 t7.375,OO

121,79 24.358,00

26,91 5.382,0p

1 0.589,00

9

na cor preta na parte inferior para frattzir zí
jaqueta para fechar o colete, írertte t:ort-'

e costas reto. Brasão dc rnunicípio
exercida em silk screen/bordado
e costas, conforme espec!fiçaÇâo d

serigrafado nas costas central
brasão do município de areia brança) e aba

lizado - prefeitura de at:eiA hranca

I
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Unid MENEZES

Colete tecido oxford, decote redondo, cord
na cor preta na parte inferior para franzir zípe
de jaqueta para fechar o colete, frente com 2

lsos e costas reto. Brasão do município
nção exercida em silk screen/bordado na

e costas, conforme especificação
:liente serigrafado nas costas centralizad
brasão do município de areia branca) e abaix
ntralizado - prefeitura de areia branca

ria municipal de saúde- e na frente
ado direito em branco em caixa alta: agen

munitári de saúde

23

lado direito em branco em caixa a
ilância san l

200 105,89 2t.77B,OO

iu

o
10


